واکاوی نظرات و اشکاالت وارده به قراردادهای جدید نفتی
حامد خرمی* ،سید محمدحسین امامی ،1مدیریت نظارت بر تولید نفت وگاز

اشــکاالت متعــددی بــه قراردادهــای جدیــد نفتــی وارد شــده کــه از مهمتریــن آنهــا عــدم تنــوع
قــراردادی ،نقــض حاکمیــت ملــی ،تضعیــف ابهــام انتقــال فـنآوری ،خــط پایـهی تخلیــه ،مدیریــت
تولیــد و نبــود ســاز و کار جریم ـهی طــرف خارجــی در صــورت عــدم ایفــای تعهــدات بیــان شــده
اســت .در مقالــه ی حاضــر ســعی میکنیــم ایــن نظــرات و انتقــادات را بررســی نماییــم .همچنیــن بــا
بررســی ایــن مــوارد ،نقــاط ضعــف و قوتــی بــرای ایــن الگــو جهــت بررسـیهای کارشناســی بیشــتر
ارائــه خواهــد شــد .بایــد توجــه کــرد کــه هــر الگــو قــراردادی نقــاط ضعــف و قــوت مختــص بهخــود
را دارد و بنابرایــن بــا توجــه بــه نهایــی شــدن فرمــت ایــن الگــو ضــروری اســت کارشناســان صنعــت
نفــت بــا بررســی ایــن مــوارد ،ســعی خــود را بــر حداکثرســازی منافــع صنعــت نفــت کشــور در زمــان
مذاکــرات قــراردادی معطــوف کننــد.
پـــس از اجرایـــی شـــدن برجـــام نحـــوهی
جـــذب ســـرمایه در بخـــش باالدســـتی
نفـــت و گاز یکـــی از مهمتریـــن و
چالشبرانگیزتریـــن موضوعـــات حـــوزهی
انـــرژی کشـــور طـــی مـــدت اخیـــر بـــوده
اس ــت .وزارت نف ــت بهعن ــوان متول ــی اصل ــی
ای ــن موض ــوع ب ــا درک نی ــاز ش ــدید صنای ــع
باالدســـتی نفـــت و گاز بـــه ســـرمایهگذاری،
از ماههـــای آغازیـــن دولـــت یازدهـــم
کارگروه ــی را ب ــرای تدوی ــن الگ ــوی جدی ــد
قراردادهــای نفتــی تشــکیل داد .قالبــی کــه بــا
انتش ــار آن موج ــی از اظه ــار نظره ــای مثب ــت
و منفـــی و نقـــد و بحـــث در جامعـــه آغـــاز
شـــد .اگرچـــه بـــه دالیـــل مختلـــف دامنـــهی
بحـــث در ایـــن خصـــوص بهقـــدری وســـیع
شـــده کـــه الیههـــای مختلـــف اجتماعـــی را
درگیـــر کـــرده و رویکردهـــای غیرفنـــی و
غیرتخصص ــی نی ــز ب ــر تحلی ــل ای ــن موض ــوع
غالـــب شـــدهاند امـــا منتقـــدان و موافقـــان
حرفـــهای نیـــز از دیـــدگاه خـــود ایـــن
قراردادهـــا را نقـــد و بررســـی کردهانـــد .در
ای ــن مقال ــه س ــعی ش ــده برخ ــی از مهمتری ــن
ایـــرادات و ابهامـــات مطـــرح شـــده توســـط
منتقـــدان ایـــن الگـــوی قـــراردادی بررســـی
*
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گردیـــده و مـــوارد بـــا توجـــه بـــه واقعیـــات
جـــاری در صنعـــت باالدســـتی نفـــت و گاز
واکاوی شـــوند .همچنیـــن بهمنظـــور اجـــرای
بهت ــر ای ــن الگ ــوی ق ــراردادی ،پیش ــنهادهایی
ارائـــه شـــده اســـت.
 -1واکاوی انتقـــادات وارده بـــه الگـــوی
جدیـــد قـــراردادی
 -1-1اصـــرار بـــر یـــک الگـــوی منفـــرد
بـــرای ّ
کل حـــوزهی انـــرژی بهجـــای
اســـتفاده از ســـبد متنـــوع قـــراردادی

یکــی از ایــرادات وارده بــه الگــوی پیشــنهادی
وزارت نفــت (مصــوب هیــأت وزیــران)
اصــرار بــرای قــرار گرفتــن میادیــن مختلــف
توســعه یافتــه و توســعه نیافتــه بــا درجــهی
ریســک متفــاوت در یــک ســبد قــراردادی
اســت .ایــن گــزاره در حالتــی مصــداق دارد
کــه قراردادهــای باالدســتی همگــی در شــکلی
مشــابه و یکســان تدویــن شــوند .حــال آنکــه
آنچــه بهعنــوان الگــوی قراردادهــای جدیــد
نفتــی شــناخته میشــود تنهــا یــک قالــب
قــراردادی مصــوب اســت؛ نــه یــک قــرارداد
آمــادهی انعقــاد .کامــ ً
ا مشــخص اســت کــه
مفــاد قــرارداد در قالــب الگویــی ثابــت شــامل

واژگان کلیدی:
صنایع باالدســـتی نفت و گاز ،قراردادهای
جدیـــد نفتی ،ســـرمایهگذاری ،شـــرکت
 ،E&Pانتقال فنآوری ،خـــط پایهی تخلیه

گســترهی زنجیــرهی توســعه ،بــرای میادینــی
بــا شــرایط ،خصوصیــات و ریســک متفــاوت
و بهصــورت مــوردی در مراحــل مذاکــرات
قــراردادی تدویــن میگــردد و الگــوی
قــراردادی صرفــاً چارچــوب مذاکــرات را
مشــخص خواهــد کــرد .همچنیــن ارائــهی
یــک ســاختار و الگــوی قــراردادی بــا توجــه
بــه محدودیــت نیــروی انســانی متخصــص در
حوزههــای مختلــف قــراردادی باالدســتی
صنعــت نفــت کشــور میتوانــد موجــب
تمرکــز نیروهــای داخلــی بــر نقــاط قــوت
و ضعــف یــک الگــو شــده و در مذاکــرات
هــر میــدان ،بــر اســاس نقــاط قــوت و ضعــف
الگــوی قــرارداد ،ریســکهای قــراردادی
را بــرای صنعــت نفــت کشــور بــه حداقــل
رســاند.
عـــاوه بـــر ایـــن ،تدویـــن الگـــوی جدیـــد
قـــراردادی بدیـــن معنـــا نیســـت کـــه
وزارت نفـــت امـــکان اســـتفاده از ســـایر
ً
قبـــا از
چارچوبهـــای قـــراردادی کـــه تـــا
آنهـــا بهـــره میبـــرده را نـــدارد .بههمیـــن
دلیـــل در مـــواد15-و 12مصوبـــهی هیـــأت
محتـــرم وزیـــران مـــورخ  95/05/13در
خصـــوص شـــرایط عمومـــی ،ســـاختار و
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الگ ــوی قرارداده ــای باالدس ــتی نف ــت و گاز
بـــر ایـــن امـــر تأکیـــد مجـــدد شـــده اســـت.
 -2-1تســلط شــرکتهای خارجــی بــر
منابــع نفتــی و گازی و نقــض حاکمیــت
ملــی

منتق ــدان قرارداده ــای نفت ــی جدی ــد ،ب ــازهی
طوالنیمـــدت قـــرارداد و واگـــذاری بخـــش
وســـیعی از اختیـــارات حاکمیتـــی وزارت
نفـــت بـــه شـــرکتهای خارجـــی در ایـــن
مـــدت طوالنـــی را نقـــض حاکمیـــت ملـــی
میداننـــد .از ســـوی دیگـــر منتقـــدان بیـــان
میکننـــد کـــه در ایـــن قراردادهـــا وزارت
نفـــت نســـبت بـــه بازپرداخـــت هزینـــه و
دس ــتمزد ط ــرف ق ــرارداد (حت ــی در صورت ــی
ک ــه توق ــف تولی ــد از می ــدان بهدلی ــل مس ــائل
غیرفن ــی باش ــد) متعه ــد ش ــده اس ــت .واقعی ــت
آنســـت کـــه بـــازهی طوالنیمـــدت قـــرارداد
کـــه توســـط منتقـــدان بهعنـــوان نقطهضعـــف
بزرگـــی عنـــوان میشـــود ،اتفاقـــاً نقطـــهی
قـــوت ایـــن الگـــوی قـــراردادی اســـت؛
چراکـــه طوالنـــی شـــدن زمـــان قـــرارداد
باعـــث نزدیـــک شـــدن و همراســـتایی
بیشـــتر منافـــع شـــرکت پیمانـــکار و کشـــور
میزب ــان ش ــده و ق ــرارداد در ای ــن ح ــوزه ب ــه
نظـــارت و تمرکـــز کمتـــری جهـــت بهینـــه
کـــردن منافـــع کشـــور میزبـــان نیـــاز دارد.
تجربـــهی قبلـــی قراردادهـــای بیع متقابـــل
نشـــان میدهـــد کـــه در پروژههـــای توســـعه
یـــا ازدیـــاد برداشـــت میادیـــن بـــا دورهی
کوتاهمـــدت بازپرداخـــت ،هزینههـــای
ط ــرف دوم ق ــرارداد و س ــناریوهای پیمان ــکار
بـــرای توســـعه و بهرهبـــرداری در راســـتای
حداکثرســـازی تولیـــد (درآمـــد) از میـــدان
در ســـالهای اولیـــهی بهرهبـــرداری ارائـــه
میشـــود کـــه ایـــن امـــر در طوالنیمـــدت
میتوانـــد بـــه میـــدان آســـیب رســـانده و
س ــبب اف ــت بازیاف ــت نهای ــی از میدان/مخ ــزن
شـــود .ضمـــن اینکـــه نداشـــتن تعهـــد کامـــل
نس ــبت ب ــه آین ــدهی تولی ــد از می ــدان و ع ــدم
حضـــور در دورهی بهرهبـــرداری نیـــز یکـــی
از نقـــاط ضعـــف قراردادهـــای بیـــع متقابـــل

بـــود کـــه در الگـــوی جدیـــد قراردادهـــا،
مکانس ــیم تعری ــف ش ــده ای ــن نق ــاط ضع ــف
را مرتفـــع کـــرده اســـت.
نقـــض حاکمیـــت ملـــی بهدلیـــل اعطـــای
اختیـــارات حاکمیتـــی وزارت نفـــت بـــه
طـــرف دوم قـــرارداد نیـــز ســـخن صحیحـــی
بهنظـــر نمیرســـد .در بند-الـــف مـــادهی3-
شـــرایط عمومـــی ،ســـاختار و الگـــوی
قرارداده ــای باالدس ــتی نف ــت و گاز مص ــوب
هیـــأت وزیـــران "اعمـــال حـــق حاکمیـــت و
مالکی ــت عموم ــی ب ــر کلی ـهی مناب ــع و ذخای ــر
نف ــت و گاز طبیع ــی کش ــور از طری ــق وزارت
نفـــت بـــه نمایندگـــی از طـــرف جمهـــوری
اســـامی ایـــران" بهعنـــوان یکـــی از اصـــول
حاکـــم بـــر ایـــن قراردادهـــا ذکـــر شـــده
اســـت .همچنیـــن در بنـــد-ث مـــادهی11-
آم ــده اس ــت" :نف ــت ،گاز ی ــا میعان ــات گازی
و دیگ ــر م ــواد موج ــود در مخ ــازن موض ــوع
ق ــرارداد ک ً
ال متعل ــق ب ــه جمه ــوری اس ــامی
ایـــران و نفـــت ،گاز یـــا میعانـــات گازی و
نیـــز هرگونـــه فـــرآوردهی جانبـــی حاصلـــه
از تولیـــد ک ً
ال متعلـــق بـــه کارفرماســـت" .در
مقدمـــهی پیشنویـــس نیـــز بیـــان شـــده کـــه
ای ــن الگ ــوی ق ــراردادی ب ــا ه ــدف توس ــعهی
میدانها /مخــــزنها بـــا اولویـــت میادیـــن
مشـــترک ،اجـــرای طرحهـــای توســـعهی
میادین/مخـــازن جدیـــد از اکتشـــاف تـــا
بهرهبـــرداری ،اجـــرای طرحهـــای صیانـــت از
مخ ــزن (بهب ــود و افزای ــش ضری ــب بازیاف ــت)
تـــا ســـقف تولیـــد اضافـــهی روزانـــه یـــک
میلیـــون بشـــکه نفتخـــام و  250میلیـــون
مترمکع ــب گاز طبیع ــی طراح ــی ش ــده اس ــت.
یعن ــی در بهتری ــن حال ــت و پ ــس از اج ــرای
کامـــل ایـــن پروژههـــا و در ســـقف تجمعـــی
تولی ــد تمام ــی قرارداده ــا ،ح ــدود  20درص ــد
از تولیـــد نفـــت و  20درصـــد از تولیـــد گاز
کشـــور از محـــل ایـــن قراردادهـــا محقـــق
خواه ــد ش ــد ک ــه ب ــا ای ــن ف ــرض غیرممک ــن
کـــه تمامـــی تولیـــد نفـــت و گاز حاصـــل از
ای ــن الگ ــوی ق ــراردادی بهص ــورت همزم ــان
در اختی ــار ی ــک ش ــرکت ق ــرار گی ــرد نی ــز در
مقابـــل تولیـــد نفـــت و گاز کشـــور ســـهم

حـــدود  20درصـــدی را خواهـــد داشـــت
و ایـــن شـــرایط نمیتوانـــد بـــه حاکمیـــت
کش ــور در ح ــوزهی نف ــت و گاز خدش ــه وارد
نمایـــد.
دیگـــر ایـــراد ذکـــر شـــده در ایـــن حـــوزه،
لـــزوم بازپرداخـــت هزینههـــا و دســـتمزد
طـــرف دوم قـــرارداد در صـــورت کاهـــش/
توقـــف تولیـــد بـــه دالیـــل غیرفنـــی اســـت.
طبیعـــی اســـت پیمانـــکاری کـــه ریســـک
انجـــام پـــروژه ،هزینههـــای ســـرمایهای،
تأمیـــن مالـــی و ســـایر هزینههـــای جانبـــی را
پذیرفت ــه و می ــدان را تح ــت نظ ــارت ش ــرکت
مل ــی نف ــت ب ــه تولی ــد رس ــانده ،انتظ ــار داش ــته
باشـــد تولیـــد از میـــدان آخریـــن گزینـــهای
باشـــد کـــه بـــا دالیـــل غیرفنـــی کاهـــش
مییابـــد و هزینههـــا و دســـتمزد طـــرف دوم
قـــرارداد در شـــرایط کاهشهـــای غیرفنـــی
پرداخـــت گـــردد .درســـت اســـت کـــه در
حـــال حاضـــر شـــرکتهای  E&Pداخلـــی
نداریـــم امـــا منتقـــدان بایـــد بـــه ایـــن ســـؤال
پاس ــخ دهن ــد ک ــه اگ ــر ی ــک ش ــرکت E&P
داخلـــی بـــا ســـطوح ســـرمایه ،فـــنآوری و
پذیـــرش ریســـک شـــرکتهای بینالمللـــی
در کش ــور وج ــود داش ــت آی ــا کار توس ــعهی
میـــدان و بهرهبـــرداری را در همیـــن قالـــب
قـــراردادی میپذیرفـــت یـــا خیـــر؟ آیـــا
کاه ــش تولی ــد از می ــدان توس ــعه داده ش ــده
تحـــت دالیـــل غیرفنـــی را میپذیرفـــت یـــا
خیـــر؟ آیـــا برایـــش قابلقبـــول بـــود کـــه
پ ــس از س ــرمایهگذاری س ــنگین و در موع ــد
بازپرداخـــت هزینههـــا ،بهدلیـــل عـــدم
تولیـــد از میـــدان ،دریافـــت هزینههایـــش را
بهحالـــت تعلیـــق درآورنـــد؟ طبیعتـــاً پاســـخ
منف ــی اس ــت .بنابرای ــن ش ــرط مذک ــور ج ــزء
تفکیکناپذیـــر هـــر قـــراردادی اســـت کـــه
ریســـک ســـرمایهگذاری را بهطـــرف مقابـــل
منتق ــل میکن ــد و بازپرداخ ــت را من ــوط ب ــه
تحق ــق تولی ــد (در م ــورد میادی ــن توس ــعه داده
نش ــده) ی ــا اضاف ــه تولی ــد (در م ــورد میادی ــن
توســـعه یافتـــه) مینمایـــد .از ســـوی دیگـــر
در ایـــن قالـــب قـــراردادی بـــرای ممانعـــت
از بازپرداخـــت هزینههـــای ســـرمایهگذاری
7

شـــده از محـــل محصـــوالت ســـایر میادیـــن
در ش ــرایط اجب ــار ب ــه کاهش/توق ــف تولی ــد
بهدلیـــل محدودیتهـــای غیرفنـــی ،بنـــد-خ
از مـــادهی 4-ابـــراز مـــیدارد" :در صـــورت
وقـــوع شـــرایط فورسمـــاژور (قـــوهی
قاهـــره) در هـــر کـــدام از دورههـــای توســـعه
و بهرهبـــرداری کـــه ممکـــن اســـت موجـــب
س ــقوط تعه ــد ،تعلی ــق ی ــا فس ــخ ق ــرارداد نی ــز
گـــردد ،تسویهحســـاب در مـــورد مطالباتـــی
کـــه پیمانـــکار طبـــق قـــرارداد مســـتحق
دریافـــت آنهـــا میباشـــد ،تـــا زمـــان رفـــع
شـــرایط فورسمـــاژور معلـــق گردیـــده و
پـــس از رفـــع ایـــن شـــرایط در چارچـــوب
ضوابـــط قـــرارداد صـــورت میپذیـــرد".
مطابـــق منطـــق و قاعـــدهی عقلـــی ،اگـــر
شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران میدانـــی را
توس ــعه ده ــد ی ــا بهدالی ــل فن ــی ی ــا مس ــائلی
ماننـــد جنـــگ و تحریـــم و ســـقف اوپـــک
مایـــل بـــه کاهـــش تولیـــد باشـــد اگـــر ایـــن
ام ــر دلیل ــی فن ــی داش ــته باش ــد ک ــه ش ــرکت
ملـــی نفـــت ایـــران بهراحتـــی میتوانـــد بـــا
اثبـــات ادلـــهی خـــود شـــرکتهای خارجـــی
را مجب ــور ب ــه بازنگ ــری در برنامــهی س ــالیانه
و برنامـــهی توســـعهی میـــدان کنـــد .اگـــر
موضـــوع جنـــگ در میـــان باشـــد طبـــق
شـــرایط فورسمـــاژور پرداختـــی انجـــام
نمیشـــود .ســـقف اوپـــک نیـــز هیـــچگاه
بهعنـــوان عامـــل نقضکننـــدهی حاکمیـــت
کشـــورهای عضـــو بـــر میادیـــن عمـــل
نمیکنـــد و در صـــورت تعهـــد کشـــور بـــه
کاهـــش اختیـــاری تولیـــد میتـــوان ایـــن
کاهـــش را از ســـایر میادیـــن محقـــق کـــرد.
تنهـــا حالتـــی کـــه باقـــی میمانـــد تحریـــم
اســـت .اگـــر تحریـــم در قالـــب حالـــت
فورسمـــاژور قـــرارداد گنجانـــده شـــده
باش ــد ،پرداخت ــی ب ــه ط ــرف خارج ــی انج ــام
نخواهـــد شـــد .امـــا اگـــر شـــرایط تحریـــم
جـــزء شـــرایط فورسمـــاژور محســـوب
نشـــود (کـــه بهنظـــر میرســـد ایـــن حالـــت
مدنظـــر وزارت نفـــت باشـــد) ایـــن موضـــوع
میتوانـــد بهعنـــوان یـــک مســـیر بازاریابـــی
نفتخـــام در شـــرایط تحریـــم بهکمـــک
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کشـــور بیایـــد و از محـــل فـــروش عوایـــد
مفـــری بـــرای
میادیـــن تحـــت قـــرارداد ،راه
ّ
صنع ــت نف ــت ایج ــاد کن ــد .ه ــر چن ــد بای ــد
توج ــه ک ــرد ک ــه ن ــگاه ب ــه ج ــذب میلیارده ــا
دالر ســـرمایهگذاری خارجـــی در صنایـــع
نفـــت و گاز کشـــور (و در گام بعـــدی در
ســـایر صنایـــع) در راســـتای ارتبـــاط مؤثـــر و
پای ــدار ب ــا س ــایر کش ــورها خواه ــد ب ــود ک ــه
در ایـــن شـــرایط ،تحریمهـــای بینالمللـــی
نقـــض غـــرض خواهـــد بـــود.
الزم بهتوضیـــح اســـت کـــه بـــا توجـــه بـــه
متغیرهـــای مختلـــف فنـــی و غیرفنـــی و
برنامههـــای تولیـــدی شـــرکت ملـــی نفـــت،
اولویـــت تولیـــد از میادیـــن نفـــت و گاز
در شـــرایط مختلـــف (بهعنـــوان جزئـــی
از فرآیندهـــای جـــاری شـــرکت نفـــت) در
مدیری ــت تولی ــد ش ــرکت مل ــی نف ــت تعیی ــن
میگـــردد .بنابرایـــن بهنظـــر میرســـد ایـــن
بنـــد کـــه بایـــد الجـــرم در هـــر قـــراردادی
وجـــود داشـــته باشـــد ،نمیتوانـــد چالشـــی
ب ــرای مدیری ــت تولی ــد ش ــرکت مل ــی نف ــت
و اعمـــال حاکمیـــت آن ایجـــاد کنـــد.
همچنیـــن آیـــا طـــی چنـــد ســـال اخیـــر و
متناســـب بـــا کاهـــش تولیـــد ،هزینههـــای
ج ــاری ش ــرکت مل ــی نف ــت در م ــدت زم ــان
فروش/تولیـــد نفتخـــام کاهـــش یافتـــه
کـــه انتظـــار کاهـــش هزینههـــای جـــاری،
متناســـب بـــا تولیـــد در شـــرایط کاهـــش
تولیـــد از طـــرف دوم قـــرارداد وجـــود دارد.
 -3-1تضعیــف ظرفیــت تخصصــی
شــرکت ملـــی نفــت ،شــرکتهای تابعــه
و بخــش خصوصــی

ایـــن قراردادهـــا موجـــب رشـــد ،ارتقـــاء
و پویایـــی بخـــش خصوصـــی میشـــود.
بنـــد-ب مـــادهی 4-پیشنویـــس مصـــوب
عنـــوان میکنـــد" :طـــرف دوم قـــرارداد
ملـــزم بـــه حداکثـــر اســـتفاده از تـــوان فنـــی،
مهندســـی ،تولیـــدی ،صنعتـــی و اجرایـــی
کش ــور ب ــر اس ــاس قان ــون حداکث ــر اس ــتفاده
از تـــوان تولیـــدی و خدماتـــی در تأمیـــن
نیازهـــای کشـــور و تقویـــت آنهـــا در امـــر

صـــادرات میباشـــد" .همچنیـــن بنـــد-پ از
همیـــن مـــاده بیـــان مـــیدارد" :طـــرف دوم
قـــرارداد متعهـــد میشـــود بـــه اســـتفادهی
حداکثـــری از نیـــروی انســـانی داخلـــی در
اجـــرای قـــرارداد و ارائـــهی برنامـــهی جامـــع
آموزش ــی جه ــت ارتق ــاء کیف ــی ای ــن نیروه ــا
و انجـــام ســـرمایهگذاریهای الزم در قالـــب
هزینهه ــای مس ــتقیم س ــرمایهای ب ــرای انج ــام
برنامههـــای آموزشـــی و تحقیقاتـــی از جملـــه
ارتقـــاء و بهروزرســـانی مراکـــز تحقیقاتـــی
موجـــود و ایجـــاد مراکـــز تحقیقاتـــی
مشـــترک یـــا اجـــرای طرحهـــای تحقیقاتـــی
مش ــترک مرتب ــط" .بنابرای ــن اس ــتفاده از ت ــوان
فنی-تخصصـــی داخلـــی در ایـــن ســـاختار
ق ــراردادی م ــورد تأکی ــد ق ــرار گرفت ــه اس ــت.
از ســـوی دیگـــر بایـــد توجـــه داشـــت کـــه
فعـــال شـــدن ایـــن پروژههـــا و ایـــن حجـــم
از ســـرمایهگذاری بهطـــور طبیعـــی موجـــب
تح ــرک در اقتص ــاد کش ــور ش ــده و بهط ــور
غیرمســـتقیم زنجیـــرهای از شـــرکتهای
خصوصـــی در کشـــور را بـــهکار میگیـــرد.
 -4-1ابهــام در شــرکت در عملیــات
مشــترک و انتقــال فــنآوری

منتقـــدان قراردادهـــای جدیـــد ،ایجـــاد و
تقویـــت شـــرکتهای  E&Pایرانـــی را از
مس ــیر ای ــن قرارداده ــا غیرممک ــن میدانن ــد.
آنهـــا معتقدنـــد کـــه انتقـــال دانـــش فنـــی
از طریـــق مشـــارکت ایـــن شـــرکتها بـــا
شـــرکتهای بینالمللـــی انجـــام نخواهـــد
شـــد و شـــرکتهای داخلـــی تنهـــا بـــه
نماینـــدهای بـــرای شـــرکتهای بینالمللـــی
در کش ــور تبدی ــل خواهن ــد ش ــد .ب ــا م ــروری
بـــر متـــن پیشنویـــس مصـــوب بهنظـــر
میرســـد ایـــن مبحـــث چنـــدان صحیـــح
نیســـت .بند-الـــف مـــادهی 4-پیشنویـــس
مصـــوب بیـــان میکنـــد" :در هـــر قـــرارداد
ب ــر حس ــب ش ــرایط ش ــرکت /شرکـــتهای
ایرانــــی اکـتشــــــاف و تولـــــید
( )Exploration & Production - E&Pکـــه
صالحیـــت آنهـــا طبـــق ضوابـــط و شـــرایطی
ک ــه وزارت نف ــت اب ــاغ میکنــ د ب ــه تأیی ــد
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ش ــرکت مل ــی نف ــت ای ــران میرس ــد بهعن ــوان
شـــریک شـــرکت یـــا شـــرکتهای معتبـــر
نفت ــی خارج ــی حض ــور دارن ــد و ب ــا حض ــور
در فرآین ــد اج ــرای ق ــرارداد ،ام ــکان انتق ــال
و توســـعهی دانـــش فنـــی و مهارتهـــای
مدیریت ــی و مهندس ــی مخ ــزن ب ــه آنه ــا میس ــر
میگـــردد .طـــرف دوم قـــرارداد موظـــف
بـــه ارائـــهی برنامـــهی انتقـــال و توســـعهی
ی بهعنـــوان بخشـــی از برنامـــهی
فـــنآور 
مالـــی عملیاتـــی ســـاالنه میباشـــد .در هـــر
قـــرارداد سیاســـتهای اجرایـــی و اقدامـــات
عملیات ــی ب ــرای تحق ــق مف ــاد ای ــن بن ــد بای ــد
بهعن ــوان پیوس ــت فــنآوری ق ــرارداد آورده
ش ــود" .طراح ــان ای ــن الگ ــوی ق ــراردادی در
ادام ــه ب ــا ی ــک تبص ــره ب ــر انتق ــال فــنآوری
بـــه شـــرکتهای  E&Pتأکیـــد کردهانـــد.
ایـــن تبصـــره اظهـــار مـــیدارد" :طـــرف دوم
قـــرارداد ملـــزم بـــه اعمـــال بندهـــای انتقـــال
و توســـعهی فـــنآوری قـــرارداد اصلـــی در
قراردادهـــای منعقـــده بـــا پیمانـــکاران فرعـــی
خـــود حســـب مـــورد میباشـــد" .مشـــاهده
میشـــود کـــه منظـــور از انتقـــال فـــنآوری
بهصراح ــت انتق ــال توس ــعهی دان ــش فن ــی و
مهارتهـــای مدیریتـــی و مهندســـی مخـــزن
ذکـــر شـــده اســـت .بهنظـــر میرســـد آنچـــه
انتقـــال آن بهعنـــوان فـــنآوری مدنظـــر
طراحــان ایــن الگــو قــرار گرفتــه دقیق ـاً نقــاط
ضعـــف داخلـــي در اجـــرای پروژههـــای
توس ــعه و تولی ــد از میادی ــن نف ــت و گاز ب ــوده
اســـت .اینکـــه پروژههـــای توســـعهای مـــا در
ســـالهای اخیـــر بـــا هزینـــهای بســـیار بیشـــتر
از هزینه ه ــای معم ــول جهان ــی و ب ــا کیفیت ــی
ب ــه مرات ــب کمت ــر تحوی ــل بهرهب ــردار ش ــده
اس ــت ،ع ــاوه ب ــر عوام ــل تحمیل ــی (از قبی ــل
تحریمهـــا) ناشـــی از ضعـــف در انـــواع
مدیریتهـــای فنـــی از جملـــه مدیریـــت
کیفیـــت ،مدیریـــت پـــروژه و مدیریـــت
مخـــزن بـــوده اســـت .از ســـوی دیگـــر بایـــد
توجـــه داشـــت كـــه انتقـــال دانـــش فنـــی در
بس ــتر مناس ــب و بهص ــورت تدریج ــی اتف ــاق
میافت ــد و یک ــی از دالی ــل طراح ــی الگ ــوی
جدیـــد بهصـــورت طوالنیمـــدت نیـــز

همی ــن موض ــوع ب ــوده اس ــت .قطعــاً در ط ــول
حـــدود دو دهـــه ،انضبـــاط کاری ،نظـــم،
ســـاختار ســـازمانی و کاری و مهارتهـــای
فنی-مدیریتـــی شـــرکتهایی کـــه تجربـــهی
کار موف ــق در نق ــاط مختل ــف دنی ــا را دارن ــد،
بـــه بدنـــهی شـــرکتهای ایرانـــی انتقـــال
مییابـــد .اینکـــه در بنـــد-ت مـــادهی4-
اشـــاره شـــده کـــه "ســـمتهای مدیریتـــی
در شـــرکت مشـــترک چرخشـــی بـــوده و
ســـمتهای مدیریـــت اجرایـــی بهتدریـــج
بـــه اتبـــاع ایرانـــی واگـــذار میشـــود" در
همیـــن راســـتا قابلتفســـیر اســـت .همچنیـــن
برخـــی منتقـــدان بیـــان میکننـــد کـــه
شـــرکتهای خارجـــی در صـــورت انتقـــال
دانـــش فنـــی بـــه طـــرف ایرانـــی خـــود بایـــد
ایـــران را تـــرک کننـــد و بنابرایـــن از انجـــام
ایـــن انتقـــال خـــودداری میکننـــد .در ایـــن
م ــورد ه ــم بای ــد گف ــت ک ــه ای ــن موض ــوع
بـــه نحـــوهی مدیریـــت پیمانـــکار و تـــوان
کارفرمایـــی شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران
بســـتگی دارد .اگـــر شـــرکتهای ملـــی
نظیـــر اســـتاتاویل ،پترونـــاس ،پتروبـــراس و
 CNPCاز طری ــق هم ــکاری ب ــا ش ــرکتهای
بینالمللـــی توانســـتهاند مهارتهـــای خـــود
را افزایـــش دهنـــد ،شـــرکت ملـــی نفـــت
ایـــران هـــم میتوانـــد بـــا اجـــرای صحیـــح
قراردادهـــا بـــه ایـــن مهـــم دســـت یابـــد.
 -5-1خط پایهی تخلیه و مدیریت تولید

خــط پایـهی تخلیــه مفهومــی اســت کــه بــرای
تعییــن مقــدار افزایش تولیــد (در مــورد میادین
توســعه یافتــه) در نتیج ـهی اجــرای قــرارداد و
بهعنــوان شــاخصی بــرای ســنجش عملکــرد
طــرف دوم قــرارداد تعریــف میشــود .طبیعت ـاً
مقــدار ســود طــرف خارجــی نیــز دقیقــاً
متناســب بــا ایــن افزایــش تولیــد تعریــف
شــده تــا بــا بهکارگیــری شــیوههای نویــن
 IOR / EORبازیافــت نهایــی از میــدان توســط
شــرکت بینالمللــی بــه باالتریــن ســطح خــود
برســد .منتقــدان در خصــوص تعریــف خــط
پایــهی تخلیــه معتقدنــد کــه اوالً تعریــف
خــط پایــه ای کاهنــده بــرای بلندمــدت از

ابتــدای قــرارداد بــا اصــول فنــی تطابــق نــدارد؛
چراکــه بــا افزایــش تدریجــی اطالعــات
تولیــد از میــدان ممکــن اســت واقعیــت ایــن
خــط دچــار تغییــر شــود .ثانیــاً فعالیتهــای
نگهداشــت تــوان تولیــد نظیــر تعمیــر چاههــا
و حفــر چاههــای اضافــه کــه در شــرکتهای
بهرهبــردار زیرمجموعــهی شــرکت ملــی
نفــت بهطــور معمــول انجــام میشــود بایــد
در محاســبه و تعریــف خــط پایــهی تخلیــه
درنظــر گرفتــه شــود و در واقــع شــرکت
بینالمللــی بــهازای افزایــش تولیــد اضافــه
بــر عملیاتهــای معمــول و رایــج در صنعــت
نفــت کشــور ،دســتمزد دریافــت کنــد.
ب ــرای ورود ب ــه ای ــن مبح ــث م ــرور بخش ــی
از بنـــد-ع مـــادهی 1-الگـــوی جدیـــد
قراردادهـــای نفتـــی خالـــی از لطـــف نیســـت:
"خـــط پایـــهی مذکـــور بایـــد بـــه تأییـــد
شـــورای عالـــی مهندســـی مخـــازن نفـــت
برس ــد .وظای ــف ،ترکی ــب و نح ــوهی انتخ ــاب
اعضـــاء و تصمیمگیـــری ایـــن شـــورا بـــه
پیش ــنهاد وزی ــر نف ــت و ب ــه تصوی ــب هی ــأت
وزیـــران خواهـــد رســـید" .طبیعتـــاً تصویـــب
خـــط پایـــهی تخلیـــه در ایـــن شـــورا کـــه
ظرفیـــت تخصصـــی مهندســـی مخـــازن در
کش ــور را بــهکار خواه ــد گرف ــت ب ــا درنظ ــر
گرفت ــن تمام ــی جوان ــب فن ــی خواه ــد ب ــود.
از ســـوی دیگـــر اگرچـــه برخـــی عملیـــات
مربـــوط بـــه  IOR/EORهماکنـــون در
شـــرکتهای تابعـــهی شـــرکت ملـــی نفـــت
انج ــام میش ــود ام ــا ن ــوع فــنآوری اس ــتفاده
ش ــده ،س ــطح کیف ــی و هزینــهی انج ــام ای ــن
عملیـــات نســـبت بـــه شـــرکتهای معتبـــر
بینالمللـــی در ســـطح پایینتـــری اســـت.
ضمـــن اینکـــه بایـــد توجـــه داشـــت کـــه
هـــر گونـــه عملیـــات نگهداشـــت /افزایـــش
تولیـــد بـــا ریســـک و هزینـــه همـــراه اســـت
ک ــه میت ــوان ب ــا تعیی ــن دقی ــق خ ــط پایــهی
تخلیـــه و نـــوع هزینـــه و ریســـک عملیـــات
مختل ــف ب ــرای نگهداش ــت/افزایش تولی ــد ت ــا
س ــطوح تعه ــد ش ــده ،مق ــدار س ــرمایهگذاری
و دســـتمزد طـــرف دوم قـــرارداد را تعییـــن
نمـــود.
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 -6-1عــدم وجــود ســاز و کار جریمـهي
طــرف خارجــی در صــورت عــدم ایفــای
تعهــدات

منتقــدان قراردادهــای نفتــی معتقدنــد اگرچــه
در صــورت عــدم دســتیابی بــه افزایــش
تولیــد در میادیــن در حــال تولیــد ،هزینههــای
طــرف دوم قــرارداد پرداخــت نمیشــود امــا
در صــورت کاهــش تولیــد ،بایــد بهدلیــل
عــدم ایفــای تعهــدات اضافــهی تولیــد یــا
آســیب رســاندن بــه مخــزن جریمــهای نیــز
بــرای پیمانــکار درنظــر گرفــت .نکت ـهای کــه
در چنیــن دیدگاهــی از نظــر مغفــول مانــده
ســرمایهگذاری و هزینــهی چنــد میلیــارد
دالری شــرکت بینالمللــی در توســعهی
میــدان اســت .در واقــع شــرکت طرف قــرارداد
تمامــی ریسـکهای ناشــی از عملیــات ناموفــق
را بــر عهــده گرفتــه و خــود او نخســتین قربانــی
عــدم دســتیابی بــه اهــداف پــروژه اســت.
بنابرایــن بــرای جلوگیــری از چنیــن زیــان
هنگفتــی و حداکثرســازی ســود عملیاتــی در
مــدت طوالنــی قــرارداد اوالً مطالعــات اولیــه
را بهصــورت کامــل و بــا دقــت فــراوان انجــام
خواهــد داد و ثانیــاً حداکثــر تــاش خــود
را خواهــد کــرد کــه بازیافــت نهایــی از
میــدان بــا بهکارگیــری روشهــای بهینــه بــه
بیشــترین حــد خــود برســد .بنابرایــن وجــود
جریمــه عمــ ً
ا بیمعنــی بهنظــر میرســد.
همچنیــن بایــد توجــه داشــت کــه طــرف اول

قــرارداد نیــز بــا تأییــد نتایــج مطالعــات و طــرح
توســعهی میــدان ،بخشــی از مســئولیت اجــرای
طــرح توســعهی میــدان را خواهــد پذیرفــت.
نتیجهگیری

بـــرای بررســـی یـــک قالـــب قـــراردادی
در حـــوزهای ماننـــد صنایـــع باالدســـتی
نفـــت کـــه توانایـــی جـــذب میلیاردهـــا دالر
ســـرمایهگذاری خارجـــی و بهتبـــع آن
ایج ــاد تح ــرک در اقتص ــاد کش ــور و رون ــق
صنایـــع را دارد بایـــد نگاهـــی کالن و فـــارغ
از جزئینگریهـــای معمـــول داشـــت.
بـــا چنیـــن رویکـــردی بهنظـــر میرســـد
انتقـــادات وارده بـــه الگـــوی جدیـــد
قرارداده ــای باالدس ــتی نف ــت و گاز جامعی ــت
الزم را نــدارد .از ســوی دیگــر اســتداللهایی
کـــه از لحـــاظ فنـــی بهعنـــوان پشـــتوانهی
ایـــن انتقـــادات ذکـــر شـــده چنـــدان محکـــم
نیســـت .همچنیـــن بایـــد پذیرفـــت کـــه هـــر
الگ ــوی ق ــراردادی در مرحلــهی اج ــرا نق ــاط
ضعـــف و قوتـــی دارد کـــه ضـــروری اســـت
قبـــل از عقـــد قـــرارداد ایـــن مـــوارد توســـط
کارشناســـان شناســـایی شـــود تـــا بتـــوان در
مذاکــرات قــراردادی حداکثــر منافــع ملــی را
بهدســـت آورد .در ایـــن خصـــوص پیشـــنهاد
میشـــود کارشناســـان ضمـــن توافـــق بـــر
ســـاختار و قالـــب قـــراردادی مصـــوب ،بـــر
شـــرایط مذاکـــرات قـــراردادی و همچنیـــن

فرآینده ــای اج ــرای آنه ــا متمرک ــز ش ــوند ت ــا
بازدهـــی ایـــن قراردادهـــا بـــرای کشـــور بـــه
حداکث ــر و ریس ــک آنه ــا ب ــه حداق ــل برس ــد.
بای ــد توج ــه داش ــت ک ــه اجم ــاع کش ــور ب ــر
اجـــرای یـــک الگـــوی خـــاص قـــراردادی،
ع ــدم تردی ــد و بهوی ــژه ع ــزم مل ــی در اج ــرای
آن ،س ــبب کاه ــش ریس ــک س ــرمایهگذاری
خارجـــی و در نتیجـــه کاهـــش هزینههـــای
نهایـــی ســـرمایهگذاری خواهـــد شـــد .تبییـــن
نقـــش شـــرکتهای تابعـــهی شـــرکت ملـــی
نف ــت در م ــدل جدی ــد ق ــراردادی از اص ــول
مهمـــی اســـت کـــه بایـــد در انعقـــاد ایـــن
قرارداده ــا م ــورد توج ــه ق ــرار گی ــرد .نق ــش
ایـــن شـــرکتها بایـــد بهگونـــهای درنظـــر
گرفتـــه شـــود کـــه موجـــب بهکارگیـــری،
تقوی ــت و ارتق ــاء نی ــروی انس ــانی متخص ــص
ایـــن شـــرکتها گـــردد .در مجمـــوع بهنظـــر
میرس ــد تمرک ــز و دق ــت در اج ــرای قال ــب
جدیـــد قـــراردادی مصـــوب و بهکارگیـــری
ظرفیـــت تخصصـــی کشـــور در نظـــارت بـــر
اجـــرای ایـــن قراردادهـــا ،موجبـــات رشـــد
و تعالـــی بیـــش از پیـــش صنعـــت باالدســـتی
نفــت و گاز کشــور را فراهــم آورد .همچنيــن
حساســـیتهای موجـــود در تدویـــن الگـــوی
قـــرارداد بایـــد بـــا شـــدت بیشـــتر در زمـــان
مذاک ــرات و اج ــرای قرارداده ــا مط ــرح ش ــود
تـــا موجـــب بهبـــود و حداکثرســـازی ســـود
کشـــور در قراردادهـــای منعقـــده گـــردد.
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